
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
Guia de prevenção da transmissão de patógenos 
e resposta à surtos



O que são ? 
As infecções respiratórias agudas (IRAs) são as 
principais causas de morbidade e mortalidade das 
doenças infecciosas em todo o mundo, afetando 
particularmente as pessoas mais jovens e mais 
velhas, nos países de baixa e média renda. Essas 
infecções, geralmente causadas por vírus ou  pela 
mistura de vírus e bactérias (infecções mistas), 
podem ser contagiosas e se espalham rapidamente.

Sintomas 
A maioria das pessoas que foram infectadas e 
tem doenças que afetam gravemente o sistema 
respiratório, tais como pneumonia viral grave, SARS-
CoV, MERS-CoV entre outras, geralmente desenvolve 
problemas respiratórios graves, com sintomas de 
febre, tosse e falta de ar.

Como se espalha entre as pessoas 
Embora o conhecimento dos modos de transmissão 
estejam em constante evolução, as evidências 
indicam que o principal modo de transmissão da 
maioria das doenças respiratórias agudas é através 
de gotículas, mas a transmissão por contato direto 
(incluindo contaminação das mãos, seguida de auto 
inoculação) ou aerossóis para infecção respiratória 
de curto alcance (por exemplo, para espirros, tosse), 
também podem transmitir alguns patógenos em 
determinadas circunstâncias. A transmissão entre 
hóspedes infectados e funcionários de hotéis já tem 
sido observada com variados tipos de doenças.

Recomendação
Nas áreas de surtos e nas áreas em que os casos 
são identificados ou suspeitos, os indivíduos são 
aconselhados a usar máscaras que cobrem o 
nariz e a boca, a lavar frequentemente as mãos 
com sabão e utilizar santizantes para as mãos 
à base de álcool. Isso deve ser feito sempre que 
os indivíduos tiverem contato com secreções ou 
excreções de pessoas que apresentam sinais e 
sintomas de doenças respiratórias. As superfícies 
frequentemente tocadas devem ser mantidas  
limpas e desinfetadas. Além disso, indivíduos com 
sinais e sintomas de doença respiratórias, devem 
ser avaliados e removidos do trabalho até que os 
sintomas não sejam mais observados. Os principais 
são febre e tosse.

Essas recomendações são consistentes com 
as recomendadas para surtos relacionados a 
patógenos de alto risco, como os coronavírus que 
causaram a Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SARS) e da Síndrome Respiratória do Oriente Médio 
(MERS),

Infecções respiratórias agudas



Mãos limpas 
Os indivíduos devem praticar a higiene das 
mãos em momentos-chave para interromper a 
transmissão da doença para outras pessoas. Isso 
inclui a higienização imediata logo após a chegada 
ao trabalho, após o contato com superfícies 
contaminadas  e depois do contato com outras 
pessoas.
• Lave com sabão e água. Não há substituto para a 
lavagem das mãos. O procedimento de  lavagem de 
mãos tradicional é muito eficaz na remoção física de 
sujeira e germes.
• Higienize com um sanitizante para as mãos com 
álcool, além de lavar as mãos. O álcool pode matar 
os germes  presentes nas mãos, mas não pode 
limpá-las. Se suas mãos estiverem visivelmente 
sujas, você deve fazer uma lavagem completa das 
mãos.

Cubra seu nariz e boca 
Com um lenço de papel quando tossir ou espirrar e 
descarte-o. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as 
mãos não lavadas.

Evite contato próximo com indivíduos infectados e 
use máscara de proteção pessoal, se necessário.
Não compartilhe máscaras.

Limpe e desinfete superficies
Frequentemente tocadas;  devem ser limpas para 
remover a sujeira grossa e depois desinfetadas com 
um desinfetante eficaz contra o coronavírus. As 
superfícies frequentemente tocadas também devem 
ser limpas e desinfetadas com frequência; pelo 
menos duas vezes ao dia.

O que fazer em casos suspeitos ou 
confirmados
Lista de verificação recomendada para Hotelaria

• Siga sua política organizacional e protocolos para 
relatar doenças transmissíveis às autoridades de 
saúde pública.
• Sempre que possível, restrinja o acesso de novos 
hóspedes às áreas afetadas até que casos suspeitos 
ou confirmados sejam resolvidos.
• Informe funcionários, visitantes e convidados 
sobre a situação.
• Coloque sinalizações em locais apropriados 
em toda a instalação (funcionários, convidados, 
visitantes) para comunicar e fornecer orientações 
sobre como eles podem prevenir a infecção.
• Garanta que os funcionários com sintomas 
sejam afastados do trabalho. Os funcionários só 
podem voltar ao trabalho depois de liberados pelos 
médicos.
• Forneça a todos os funcionários informações e 
treinamento sobre medidas de precauções para 
controle de infecção.
• Forneça aos funcionários equipamento de 
proteção individual (EPI) suficiente, incluindo 
luvas, máscaras, proteção para os olhos (óculos 
e protetores faciais) e garanta que estejam 
facilmente acessíveis.
• Incentive todos os hóspedes a lavar as mãos 
depois de usar o banheiro, antes das refeições e 
depois de tocar em qualquer superfície comum.
• Certifique-se de que todos os funcionários lavem 
as mãos conforme o procedimento.
• Garanta que haja sabonete e secadores/
papeleiras de mãos disponíveis e funcionando.
• Garanta a disponibilidade de sanitizante para as 
mãos à base de álcool.
• Garanta que os funcionários  estejam cientes dos 
produtos e procedimentos de limpeza corretos e da 
importância da lavagem das mãos.
• Aumente a frequência de limpeza e desinfecção 
periódicas das áreas afetadas, especialmente 
objetos e superfícies frequentemente tocados 
(recomendado a cada 4 horas).
• Garanta que a equipe da lavanderia esteja ciente 
dos procedimentos corretos de lavagem e da 
importância da lavagem das mãos.

Tratamento e ação
Mais informações sobre o que fazer se você 
suspeitar de surtos de alto risco ou apresentar 
sintomas de doença respiratória: 
https://www.cdc.gov/DiseasesConditions/

Prevenção



Limpe e desinfete superfícies 
frequentemente tocadas em quartos e 
áreas públicas. 
Superfícies frequentemente tocadas (maçanetas, 
interruptores de luz, botões de elevador, acionadores 
de torneiras, controles remotos de TV, telefones, 
teclados, equipamentos de ginástica, etc.) devem 
ser desinfetadas regularmente ou quando estiverem 
visivelmente sujas com um desinfetante eficaz 
contra vírus. 

Práticas recomendadas de limpeza
Aumente a frequência de limpeza durante um surto. 
Luvas, máscaras e outros equipamentos de proteção 
individual devem ser usados. O nível de limpeza deve 
basear-se na extensão de qualquer surto:

Lembre-se de desinfectar todas as superfícies que 
são frequentemente tocadas nos quartos, banheiros 
e também nas áreas públicas.

Disponibilize sanitizante para as mãos, desinfetantes 
de superficies e máscaras  nos pontos de entrada do 
saguão e nas áreas públicas. Limpe e desinfete as 
áreas públicas com frequência (pelo menos a cada 2 
horas).

Disponibilize desinfetantes ou lenços desinfetantes 
prontos para o uso dos funcionários.

• Limpe de cima para baixo.

• Limpe das áreas mais limpas para as mais sujas.

• Limpe das áreas secas para as molhadas.

• Mantenha um fluxo contínuo, limpando as salas 
no sentido horário, evitando assim esquecer alguma 
área.

Superfícies do Ambiente
Diversey recomenda  que a limpeza e desinfecção 
de áreas contaminadas sejam realizadas com 
maior frequência, com ênfase em superfícies 
frequentemente tocadas.

Higiene das mãos - lave bem as mãos com água e 
sabonete ou santizante antes de colocar o EPI

Equipamento de Proteção Individual (EPI)
• Luvas
• Proteção ocular (óculos de proteção ou protetor 
facial)
• Proteção respiratória que seja pelo menos tão 
protetora quanto um respirador facial descartável e 
quando necessário com dispositivo filtrante N95.
• Se o seu EPI ficar contaminado, remova-o e faça a 
higiene das mãos, e substitua-o por um novo.

Higiene do ambiente :
• A Diversey recomenda aumentar a frequência de 
limpeza e desinfecção a cada quatro horas durante 
os surtos.
• Implemente um protocolo padronizado de 
desinfecção para superfícies frequentemente 
tocadas e use desinfetantes que sejam certificados 
com a correta eficácia, e que sejam seguros para 
pessoas e superfícies.
• Limpe os quartos de hóspedes não afetados antes 
de passar para as áreas infectadas.
• Concentre a limpeza e desinfecção em superfícies 
de alto toque, como maçanetas, corrimãos, 
puxadores de descarga e pia do banheiro, etc.
• Após o uso, os panos de limpeza  que não forem 
descartáveis; devem ser colocados com roupa 
de cama suja para desinfecção no processo de 
lavagem.

Limpeza e desinfecção



Guia de Desinfecção

Superfícies frequentemente 
tocadas

1. Maçanetas da porta do quarto
2. Puxadores dos armários / gavetas
3. Telefone
4. Controles remotos de TV e teclados
5. Interruptor de luz 
6. Pia e torneira do banheiro
7. Barra de apoio para toalhas
8. Maçaneta da porta do banheiro
9. Acionador da descarga
10. Torneiras do chuveiro e Saboneteiras 

(acima das torneiras do chuveiro)

Limpeza e Desinfecção



CHECK LIST DE LIMPEZA DO AMBIENTE  PARA O CORONAVÍRUS

Procedimentos Elementos Sim Não N/A

1.Preparo para a limpeza

Reunir todos os suprimentos necessários

Realizar higiene das mãos

Observe  os sinais de precauções; Colocar EPI apropriado

Colocar a sinalização de limpeza próximo a entrada

2. Remova
Recipientes de lixo vazios 

Qualquer roupa suja, tomando cuidado para não sacudir

3.Poeira Superfícies com poeira

4. Remoção Sujeira Visível Limpe e remova todo a sujeira visivel/pesada, descartando cuidadosamente os panos

5. Quarto de hospede: 
desinfecte superfícies 
contaminadas e que tenham  
contato frequente com 
as mãos tanto no quarto 
como na entrada.  Faça o 
procedimento no tempo 
indicado pelo fabricante do  
desinfetante.

Maçaneta da porta do quarto e placas de empurre (dentro e fora) e superfícies das 
portas

Interruptor de luz do quarto

Botões e cartões de acionamento da equipe médica

Armário da cabeceira, outros móveis e bancadas/peitoris da janela

Telefone, controle remoto da TV e  de outros aparelhos

Cadeiras

Saboneteiras e dispensers de sabonte/antisséptico para as mãos.

Remova as luvas, lave as mãos e recoloque-as antes de higienizar  o banheiro 

6. Banheiro: Desinfecte 
superfícies contaminadas 
e que tenham  contato 
frequente com as mãos no 
banheiro, deixando o vaso 
sanitario por último. Anote 
o tempo de duração da 
limpeza para o norovírus

Faça uma comparação com limpar outras superfícies

Maçaneta da porta do banheiro

Interruptor de luz do banheiro

Pia do banheiro, torneiras e alças da torneira, espelho e encanamento exposto

Dispensers de toalhas, sabonete e  antisséptico, etc.

Chuveiro / banheira (se houver)

Trilhos de mão perto do banheiro

Cordão do banheiro

Áreas da parede, a base e as áreas próximas ao vaso sanitário

Descarga

Mictórios

Assento e cuba do vaso sanitário

Retire as luvas, realize a higiene das mãos e volte a usar as luvas

7. Substitua conforme 
necessário

Reabasteça os descartáveis   (toalhas do lavabo, sabonete / antisséptico para as mãos, 
papel higiênico) e retire o lixo

Cortinas sujas e quaisquer descartáveis   contaminados na sala

Almofadas, colchões, capas de almofadas, capas de colchão

8. Arrume a cama Arrume a cama com lençóis limpos, garantindo que o colchão esteja seco

9. Inspecione

Garanta que o quarto está limpo e desinfetado, e que não há áreas faltantes

Móveis devidamente organizados

Relate se algo que não esteja funcionando corretamente

10. Limpe o chão Esfregue/aspire o chão do quarto de hóspedes, finalize na porta

11. Prepare-se para sair

Remova o EPI antes de sair. Descarte adequadamente para evitar contaminação 
cruzada

Descarte todas as toalhas e panos até que possam ser lavados adequadamente

Realize a  higiene das mãos

Kit de ferramentas de higiene ambiental para Coronavírus
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A Diversey tem sido e será sempre precursora em inovar e 
simplificar a vida.
Disponibilizamos tecnologias revolucionárias de higiene 
e limpeza que proporcionam confiança aos clientes de 
todos os sectores onde atuamos. A Diversey tem sede em 
Fort Mill, Carolina do Sul nos EUA.

Para obter mais informações visite www.diversey.com  ou 
siga-nos nas redes sociais.


